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W NIEDZIELE O GODZ. 830 ;

MSZE ŚWIĘTE

1000,1200 SUMA; 1800
W SOBOTĘ O GODZ. 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 I 19.00
MSZE ŚW. W PRZEKAZIE ONLINE Z NASZEGO KOŚCIOŁA NA YOUTUBE I FACEBOOK

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU, 08.11.2020 – 15.11.2020 nr 45/2020
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 08.11.2020. – ADORACYJNA
08.30 1. W int. Anety i Romana (26 r. ślubu) o Boże bł. i łaski
2. +Zbigniewa Skup – od syna
10.00 W int. Miłosza, Olivera i Leosia o Boże bł.
12.00 1. +Helenę i Leonarda Mazurów
2. W int. ks. Romana o cud uzdrowienia
18.00 +Agnieszkę Długopolską (3 r. śm.) – od wnuków z rodz.
PONIEDZIAŁEK, 09.11.2020. ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIE BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
10.00 +Antoninę Zagułę, Andrzeja Smusza i zm. z rodz. - od rodz. Czerny
19.00 W int. nauczycieli i pracowników Polskiej Szkoły Sobotniej o potrzebne łaski i Boże bł.
WTOREK, 10.11.2020. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
10.00 +Bronisławę Mrożek
19.00 +Jana Sadłowskiego (6 r. śm.) - od córki Moniki z rodz.
ŚRODA, 11.11.2020. Wspomnienie św. Marcina z Tour, biskupa
10.00 W int. Bogu wiadomej
19.00 Za Ojczyznę
CZWARTEK, 12.11.2020. Wspomnienie św. Jozafata
10.00 O zdrowie dla Basi z rodz.
19.00 W int. córki Nicoli o wstawiennictwo NMP i św. Rity
PIĄTEK, 13.11.2020. Wspomnienie Pierwszych Polskich Męczenników
10.00 +Stanisława Kasprzaka
19.00 W int. Grażyny Kunysz
SOBOTA, 14.11.2020.
08.45 W int. ks. Jerzego o zdrowie, Boże bł. i opiekę NMP - od rodz. Kardasów
18.30 +Jacka Chudzińskiego - od córki z rodz.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11.2020.
08.30 1. +Józefa (ur.)
2. W int. Gabrysi (7 ur.) o Boże bł.
10.00 +Mamę Krystynę i szwagra Janusza
12.00 1. W int. Hanny (10 ur.) o Jezusa w sercu
2. W int. Anny i Dominika Iwaniuków (16 r. ślubu) o Boże bł. i łaski
18.00 W int. Henry’ego (4 ur.) o Boże bł.
Jako katolicy tworzymy wspólnotę parafialną. Ośrodkiem życia tej wspólnoty jest kościół i Liturgia. Każda Msza Święta ma wymiar zbiorowy jak i prywatny, co
znaczy, że Msze Święte sprawowane są w intencjach całego Kościoła jak i prywatnych, gdyż właśnie to my stanowimy Kościół – nie można tego rozdzielać. Każda modlitwa jest
spotkaniem i przebywaniem z Bogiem. A zatem umacnia naszą wiarę, przez którą z Nim się łączymy. Czynimy to szczególnie w czasie modlitwy Liturgicznej, w której do Boga
zwraca się cały Kościół, a nie tylko pojedyncze osoby. W czasie Mszy Świętej Bóg przybliża się do swego ludu, przemawia do niego w słowie i wzbogaca go swym życiem w
Eucharystii. Zaś lud Boży zjednoczony z Chrystusem przez Chrzest, łącząc się z Nim w Eucharystii oddaje Bogu najdoskonalszą cześć.
Po co zamawiać Mszę świętą? W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W
Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego
wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE

❖ Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy
się z Kościołem prześladowanym w różnych
częściach świata. Czy my cieszymy się wolnością
religijną, czy możemy swobodnie wyznawać wiarę
w Boga? Chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu
wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą
cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar
modlitwy.
❖ W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto
przypomina, że jesteśmy cząstką jednego
Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska
jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i
matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc
lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i
nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem
Świętego Piotra Apostoła na Watykanie,
Bazylika Laterańska zachowała status katedry
biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do
Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis:
„Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i
Świata”.
❖ W środę, 11 listopada będziemy świętować
Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych,
którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w
obronie Ojczyzny. Msza Święta za Ojczyznę o
19.00.
W tym tygodniu patronują nam:
•10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i
doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch
naturach Chrystusa i prymatu papieża.
•11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski,
który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić
życie mnicha, został biskupem w Tours;
pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele
Zachodnim.
•12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i
męczennik, który nawracał schizmatyków na
Kresach Wschodnich.
•13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i
Krystyn (†1003), eremici i misjonarze,
działający w okolicach Międzyrzecza za czasów
Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy
męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.
❖ Przypominamy, że wszyscy mają dyspensę od
uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.
❖ Nasze kościoły zostały zamknięte na
sprawowanie Eucharystii z ludem. Msze św. są

transmitowane na kanale YouTube oraz na
Facebook - Wspólnota Miłosierdzia Londyn.
Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z
udzielaniem Komunii św. w naszym kościele
od poniedziałku do piątku od 9.30 - 10.00;
18.30 - 19.00 oraz w niedziele 8.00 - 8.30, 11.00
- 12.00 oraz 17.30 - 18.00.
❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki,
środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i
czwartki 18.30 – 19.00.
❖ Na mocy kan. 518 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a także
porozumienia pomiędzy Episkopatami Polski oraz Anglii i
Walii, polskie Parafie w Wielkiej Brytanii są Parafiami
PERSONALNYMI. Oznacza to, że każdy mieszkający na
terenie Anglii dłużej niż 6 miesięcy automatycznie staje się
parafianinem tej angielskiej Parafii rzymskokatolickiej, na
terenie której zamieszkuje. Może jednak, poprzez
wypełnienie specjalnego formularza, wyrazić wolę
przynależności do Parafii polskiej. Przypominamy
wszystkim, że w okresie od września do października 2017
należało odnowić swój zapis do Parafii. Kto tego nie
dokonał, zgodnie z prawem nie jest członkiem naszej
wspólnoty parafialnej.

❖ Grupy wsparcia – spotykają się przy parafii, ale
nie są grupami „stricte” religijnymi. Mają swoją
autonomię i program duchowy oparty na 12
Krokach i 12 Tradycjach.
✓ W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie grupy
AA.
❖ Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby
Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57;
00617950

